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כיבוד הורים מול רווח ממון
ממאורעות יעקב אבינו ויוסף הצדיק ,אפשר ללמוד שיעור גדול במעלת כיבוד הורים
ראש ארגון הידברות  -הרב זמיר כהן

העלון טעון גניזה | נא להימנע מקריאת המודעות הפרסומיות בשבת

פ

רשת מקץ חותמת שלש עשרה שנות סבל של יוסף,
החל ממכירתו לעבד בגיל שבע עשרה ,כניסתו למאסר
למשך שתים עשרה שנה ,ועד שנעשה משנה למלך
בגיל שלושים שנה .אמנם רק לאחר תשע שנים נוספות ,כאשר
חלפו עשרים ושתים שנה ,נפגש יוסף עם אביו והמשפחה חזרה
להיות מאוחדת.
ויש להבין ,הן אמנם שייסורים אלה היו לטובתו וגידלוהו על
ידי שעמד בגבורה בכל הניסיונות ,אך מדוע אביו ,יעקב
אבינו ,סבל כל כך שלא לראותו עשרים ושתים שנה?
אולם כבר בפירוש רש"י בסוף פרשת תולדות
(בראשית כח ,ט) מובא ,שיוסף פרש מאביו עשרים
ושתיים שנה  -כנגד עשרים ושתיים שנה שפרש יעקב
מאביו ולא כיבדו ,והם עשרים השנים ששהה בבית
לבן ,ועוד שנתיים ששהה בדרך .ורק על ארבע עשרה
השנים שנטמן בדרכו לבית לבן בישיבתו של עבר ללמוד
תורה ,לא נענש בשביל זכות התורה .ולפיכך לא פירש
יוסף ממנו אלא עשרים ושתיים שנה ,מידה כנגד מידה.
מהנהגת שמיים זו יש לנו ללמוד עד כמה עלינו להקפיד על
כיבוד הורינו .שהרי רבקה אם יעקב היא ששלחה אותו לבית לבן
אחיה ,ובכל זאת ,נענש יעקב אבינו על צערם של הוריו כל אותם
הימים  -שגם הוא לא יראה את בנו בדיוק אותו מספר של שנים
ארוכות! אולי מפני שבידו היה לשוב קודם לכן.
מדברי רבותינו ז"ל עולה שרק במקרים מיוחדים פטור הבן
מכיבוד הורים ,כגון אם אומרים לו לעבור עבירה ,אין לו לשמוע
להם ,משום שגם הם מצווים בכבודו של הקב"ה .ואם מבקשים
הבן או הבת לעזוב את בית הוריהם ונגרם להורים צער מכך ,אינם
"על ּכֵ ן יַ ֲעזָ ב ִאיׁש ֶאת ָאבִ יו וְ ֶאת
רשאים אלא לשם חתונה ,ככתובַ :
ִאּמֹו וְ דָ בַ ק ּבְ ִא ְׁשּתֹו" ,וכן לשם לימוד תורה בישיבה או בסמינר,
וכמו שלמדנו מיעקב אבינו .לפי שלימוד התורה של הילדים זכות
גדולה ועצומה היא להורים בעולם הזה ובעולם הבא ,גם אם

שאל את הרב

אינם מודעים לדבר .כיום יש שעדיין אינם נשואים וללא סיבה
נכונה עוזבים את הוריהם המבוגרים הזקוקים להם ,והולכים לגור
לבדם בעיר אחרת או בחוץ לארץ ,מפני חשבונות קטנים של רווח
ממון וכיוצא בזה .ובאמת שהרוצה להתעשר ,ילמד מוסר השכל
גדול מהמסופר בתלמוד (קידושין לא ע"א)" :שאלו את ר' אליעזר,
עד היכן כיבוד אב ואם? אמר להם :צאו וראו מה עשה גוי אחד
לאביו באשקלון ,ודמא בן נתינה שמו .ביקשו ממנו חכמים אבנים
(יקרות) לאפוד (שבבגדי הכהן הגדול) בששים ריבוא (דינרי זהב) שכר.
והיה מפתח מונח תחת מראשותיו של אביו ,ולא ציערו (להעירו
משנתו .והפסיד את העסקה מרובת הרווח) .לשנה האחרת נתן
הקדוש ברוך הוא שכרו ,שנולדה לו פרה אדומה בעדרו.
נכנסו חכמי ישראל אצלו ,אמר להם :יודע אני בכם,
שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנין
לי ,אלא אין אני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי
בשביל כבוד אבא .ואמר רבי חנינא :ומה מי שאינו
מצווה ועושה – כך (שהרי היה גוי ,ובשבע המצוות שחייב בהן
לא מופיעה מצוות כיבוד הורים) ,מי שמצווה ועושה על אחת
כמה וכמה .דאמר רב חסדא :גדול מצווה ועושה ממי
שאינו מצווה ועושה" .הרי לנו שאין טעם לעזוב את
ההורים בשביל להתעשר .אלא אדרבה ,אם עמד בניסיון וויתר על
תוכניתו לעוזבם כדי להתעשר ,שולח לו הקב"ה ממקום אחר את
כל מה שאמור היה להרוויח שם ללא טרחה ומאמץ .זוהי הסגולה
הכי גדולה להתעשר .ועדות נפלאה שמעתי מידידי הנגיד איש
התורה והחסד הר"ר מרדכי זוננפלד הי"ו ,שבעת שישב לשיחה
עם מר מיקי פדרמן הי"ו ,מי שבבעלותו רשת מלונות דן ,צלצל
הטלפון ,ולהפתעתו ראהו שנעמד מכסאו ושוחח בעמידה מתוך
יראת כבוד מרובה ,עד שסיים את השיחה והתיישב .וכששאל
אותו על הדבר ,השיב כי שוחח עם אביו ,ותמיד בעת שמדבר
עם אביו ,נוהג הוא לעמוד ,על אף שאביו אינו רואהו באותה
שעה ואינו יודע מכך .משום "שאין זה מכבודו של אבא ,שאדבר
אתו כאשר אני יושב!" .ומי יודע אם לא בזכות זאת זכה לברכת
עשירות ושפע .ישמע חכם ויוסף לקח .שבת שלום.
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מאת הרב אברהם יוסף ,רב העיר חולון

האם בכל פעם שאני לא יודע
מה לברך על מאכל ,אפשר לברך
'שהכל'?
צריך להשתדל ככל האפשר לברר את
ברכת כל מאכל שהאדם מכניס לפיו,

ולא לסמוך על ברכת 'שהכל' שפוטרת או האדמה ,יברך 'בורא פרי האדמה' אם ברכתו מזונות או המוציא ,עליו
הכל .וככל שהברכה מבוררת יותר ,כך ולא שהכל .ורק אם מסופק אם לטעום תחילה בלי ברכה חתיכה
קולינרית
חוויה
לילדים קטנה ,וכשיתברר מה ברכתו יברך
פעילות ברכה
כושר |שהכל או
וחדר ברכתו
סאונהשלפניו
יותר.עשירה | בריכה | מה
מעלתה גדולה
ולכן אם יש לפניו מגידולי הארץ אחרת – יברך שהכל .ואם יש לפניו כדין (טעימה אינה מצריכה ברכה גם
אלא שהוא מסופק אם ברכתו העץ דבר לא מזוהה ,או מאפה שאינו יודע אם בולע).

סופ”ש מדהים עם הידברות
במלון היוקרתי ניר עציון
ווווו

חמישי-מוצ”ש פרשת ויחי
(אפשרות לשישי-שבת)
י”ד-ט”ז טבת 12-14/1/17

מס’ חדרים
מוגבל!
הזדרזו
להירשם >

הרב יצחק פנגר הרב אליהו עמר
לפרטים והרשמה חייגו >>

073-222-1-270

היהודי החושב
מאת דניאל בלס

חילוני או

יהודי? (חלק ב')

מהו המכנה המשותף של כל בני עמנו לאחר אלפיים שנות גלות?
הבה נביט על כל העדות השונות שהתקבצו
אל ארץ ישראל לאחר אלפיים שנות גלות ,ונמצא
שלא היה ביניהם אף סוג של דמיון תרבותי שיוכל
לזהותם כבני עם אחד:
חיצונית הם נראים שונים זה מזה בתווי פניהם
וגווני עורם; הם הגיעו עם שפות שונות ,מבטא
שונה וסגנון הבעה שונה; מאכליהם שונים זה
מזה תכלית השינוי .תרבותם שונה מאוד זו מזו,
שיריהם שונים ,התנהגותם שונה ,כמו גם כללי
הנימוס עמם הגיעו ,מה שעדה אחת היתה עשויה
להחשיב מושא לגאווה  -עדה שנייה היתה רואה

בה סימן לזלזול ולבושה; הבגדים עימם הגיעו היו
שונים מאוד בצורתם וצבעיהם .בכל נראים שונים.
גוי שהיה מביט בקיבוץ גלויות מגוון כזה של
יהודים  -לא היה מסוגל לזהות מי מביניהם יהודי
ומי לא .המרחק התרבותי גדול מידי ,ממש מרחק
של שמים מארץ.
אז מה בכל זאת גרם לעדות כה שונות זו מזו
להתחבר יחד בארץ אחת? מה נותר משותף לאחר
אלפיים שנות גלות של עדות שהתגוררו במרחק
של יבשות זו מזו? מה מצא היהודי מרוסיה עם
היהודי מאפריקה? מה מצא היהודי מצרפת עם

על סדר היום

היהודי ממדינות ערב? מה מצא היהודי מאמריקה
עם היהודי מאסיה? כיצד מסוגלים אנשים כה
שונים להיכנס יחד בסירה אחת ,ולחוש תחושת
אחריות ושותפות עמוקה כל כך כלפי אחיהם
הרחוקים?
התשובה היא אחת ויחידה :התורה הקדושה .אין
ולא תהיה אף תשובה אחרת לגורם שמאחד את כל
העדות השונות.
הוא הדבר היחיד שנמצא משותף לכל העדות
שהגיעו מכל מקום בעולם  -אחיזתם באותה תורה
שבכתב ואותה תורה שבעל פה .באותה מסורת
מפוארת של משנה ,תלמוד והלכה .אותן מצוות,
אותן תפילין ואותה ציצית ,אותו יום שבת ,אותה
סוכה ,אותם ארבעת המינים ואותו סדר פסח.
אלוקים אחד ,הוא שאיחד רבבות של יהודים
שהקריבו נשמתם על המזבח באומרם" :שמע
ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" .זוהי מטרתנו
המשותפת ,ומתוקף זהות זו אנו יושבים בארץ
הקודש.
האמונה בתורה הקדושה ושמירתה היתה המכנה
המשותף היחיד בין כל העדות השונות ,היחיד!
והוא לבדו איחד את בני עמנו לאחר אלפי שנים
של גלות.
אנו צריכים להכיר טובה לעשרות הדורות
שקדמו לנו ,ושמרו את התורה והמצוות בנאמנות,
אלמלא כל אחד ואחת מהם בשרשרת הדורות -
לא היינו יודעים כיום שאנו יהודים! מהם נלמד
להמשיך מסורת מפוארת זו ,ולא להינתק מהגזע
ממנו עמנו יונק מים חיים.
המשך בעמוד >>5

הלכות סופגניה

מאת הרב שי עמר

ממש לא רק מים וקמח :מסתבר שכדי ליהנות מסופגניה כשרה -
יש לדעת לא מעט הלכות

מנהג אכילת סופגניות ושאר מאכלים מטוגנים
בחג החנוכה התפשט ברוב תפוצות ישראל ,ולכל
מנהג ישראל יש מקור והוא מובא ברבנו מיימון
בן הרמב"ם ,שכתב וזה לשונו" :אין להקל בשום
מנהג ,ואפילו מנהג קל ...ופשט המנהג לעשות
סופגנין בלשון ערבי "אלספינג" והם הצפיחיות
בדבש ...והוא מנהג הקדמונים משום שהם קלויים
בשמן זכר לברכתו".
האם מותר לחמם בשבת על הפלטה סופגנייה
המלאה בריבה ,או שיש בזה חשש בישול משום
שהריבה היא דבר לח וידוע כי "יש בישול אחר
בישול" גם בדבר לח?
בס”ד

פרוייקט ‘שבת בקהילה’:

כיום הסופגניות מטוגנות בשמן ולאחר הטיגון
מזריקים לתוכן מעט ריבה .הריבה הנוזלית
מרוכזת כולה במקום אחד בתוך הסופגניה,
והיא מבושלת כבר  -מותר לחממה בשבת על
גבי פלאטה חשמלית דלוקה ,כיוון שאין על פי
הדין מציאות של אפייה אחר אפייה ,ואף שיש
בה גם ריבה שהוא דבר נוזלי ולח ,והרי בדבר לח
יש בישול אחר בישול כמבואר בשו"ע סימן שיח,
הולכים אחר הרוב של הסופגנייה ,שהוא יבש ,וכך
הורו מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל ומרן הרב שלמה
זלמן אויערבך זצ"ל.
האם יש לברר את מקור כשרות הסופגניות? הרי
זה בסך הכל קמח ומים וקצת ריבה?
בראשית התשובה יש להזכיר לשבח את הגאון
הרב יעקב יוסף זצ"ל שהרבה לדבר ולעורר את
הציבור בעניין כשרות הסופגניות בתקופת חג
החנוכה ,כאשר דבריו מתייחסים בעיקר לדברים
הבאים:
א .תולעים – יש חובה לנפות הקמח שהרי גם
חרק קטן נחשב ל"בריה" ,שאפילו באלף לא בטל
(שו"ע יורה דעה סימן ק) .ולכן גם אם יש פי שישים
בקמח כנגד החרק  -הבצק אסור בלישה.

מאירים לכם
את השבת

כמו כן ,אסור לתת לילד קטן מאכל אסור ,ולכן כל
אחד צריך להסביר לבני משפחתו לקנות במקום
שיש בו השגחה טובה שבודקת את הקמח שהוא
מנופה כהלכה .לצערנו ,יש פעמים שללא השגחה
צמודה ואחראית פעמים שהנפה נמצאת קרועה,
והתוצאה ברורה.
ב .יין נסך – יש מקומות בעיקר באזורים שאין
כשרות ברמה גבוהה ,שמשתמשים במעט שמן
(כיון שהרבה אנשים סולדים מריבוי השמן) ,אז
שופכים על הבצק אלכוהול יין שיש בו חשש יין
נסך .אם נשפך מאלכוהול יין על הסופגניות  -הן
אסורות באכילה .ובפרט שמחיר האלכוהול ירד,
ולכן משתלם למאפיות לערב את האלכוהול הזה
בסופגניות .כמובן ,השגחה טובה לא תאפשר זאת.
ג .יש פעמים בעיה של שומן מהחי בריבה
המיובאות מרומניה ,ויש להיזהר בכך.
ד .הפוסקים דנים בדין בישולי גויים בסופגנייה.
סיכום :יש לקנות סופגניות ממקומות המפוקחים
כהלכה וללא חשש ,ולא להיכנס לספקות
הלכתיים.
להזמנת הרצאות של הרב בתחומים שונים:
 073-2221290לשאלות נוספות054-8448909 :

הידברות מחממת לכם את החורף ומארגנת שבת מלאה באור רוחני

במסגרת פעילות זו רבני הידברות מגיעים לבית הכנסת שלכם
ומעבירים אתכם חווית שבת בלתי נשכחת!
בתוכנית :עונג שבת של שירים ושמחה,
הרצאות מרתקות ,ושיעור מיוחד לנשים

לא צריך נס בשביל לזכות ,רק להתקשר ולנסות...

שי לכל הרב עמנואל מזרחי
הרב ראובן זכאים
מארגן
הרב רפאל אוחיון
הרב מרדכי חזיזה
ללא
הרב שי עמר
עלות
הרב מרדכי לוי
גר הצדק אברהם סיני

להזמנת שבת לקהילתכם חייגו073-222-13-61 :

איכות חיים

הכרת המחלה :חצי מההחלמה

מאת הרב יצחק פנגר

כוח המחשבה גדול כל כך ,עד שגם התורה מחשיבה אותו כדי להעניש
עדים זוממים

האבחון של המחלה הוא – כך אומרים – חצי
מהתרופה .כדי להתאים את התרופה ואת הטיפול
המתאים ,יש לדעת תחילה מהי הבעיה .אך יש שלב
קודם ,וחשוב ביותר – להכיר במחלה .אדם שאינו
מודע בכלל לעובדה שהוא חולה ,מצוי בבעיה קשה.
הוא לא יחפש עזרה ותרופה ,כי הוא אינו מבין
שהוא זקוק לכך .גם אם יגישו לו עזרה ,הוא לא
יסכים לקבל אותה.
על כן ,בראש ובראשונה עלינו לדעת ,שאין מקרה
בעולם .אם באים על אדם קשיים וייסורים ,מחלה
או צער ,יש לכך סיבה .ואנחנו צריכים לנסות להבין.
הבורא יתברך מדבר אתנו דרך המחלה ,ועלינו
לנסות לקבל את המסר – על מה ולמה אירע מה
שאירע? ע"י ההבנה וקבלת המסר ,נוכל לצאת
למסע ריפוי ,שהוא בעיקרו מסע של לימוד וצמיחה.
כלל ידוע הוא בהלכות "עדים זוממים" ,שעונשו
של עד שקר הינו "כאשר זמם ולא כאשר עשה".
נתאר לעצמנו מקרה שבאו עדים ,והעידו על אדם
מסוים ,שהוא רצח מישהו .לאחר זמן מה התברר
שהעדות הזו אינה נכונה ,הם שיקרו!
הדין הוא כך :אם מחשבתם יצאה לפועל –

ביניהם
שכינה
מאת הרב אבנר קוואס

עונשם מלקות .על פי העדות של עדי השקר הללו,
נגזר גזר דין מוות על הנאשם ,וכבר הוצא אותו אדם
להורג! רק לאחר ביצוע גזר הדין ,התברר שהעדים
שיקרו.
איך יצאה ,פתאום ,האמת לאור? הדבר יכול
לקרות ,למשל ,אם מגיעים אנשים ,ומעידים שאותם
עדים ראשונים היו עמהם באותו זמן ,שבו – עפ"י
עדותם של העדים הראשונים – הם ראו ,כביכול ,את
הרוצח מבצע את הרצח .אם כן ,לא ייתכן שהעדים
(הראשונים) יכלו לראות את הנאשם מבצע רצח,
ולכן עדותם עדות שקר .כאמור ,אם כבר הוצא
האדם להורג בשל עדות השקר שלהם ,עונשם הוא
מלקות .לעומת זאת ,אם מחשבתם לא יצאה לפועל
– עונשם כעונש שזממו להשית על הנאשם .במקרה
שהעדים הזוממים נתפסו בקלקלתם ,לפני שהאדם
החף מפשע הוצא להורג ,גזר הדין של העדים יהיה
כמו גזר הדין שזממו להפיל על הנאשם.
מאחר שזממו לגרום לכך שהאיש יוצא להורג,
זממם חוזר עליהם ,והם מוצאים להורג ,כפי שנאמר
(דברים יט ,יט)" :וַ ֲע ִׂש ֶיתם לֹו ּכַ ֲא ֶׁשר זָ ַמם לַ ֲעׂשֹות
ָאחיו".
לְ ִ
לכאורה ,מתעוררת כאן תמיהה גדולה :אם הוצא
אדם להורג בגלל עדות השקר של העדים הזוממים
– עונשם מלקות .אם נתפסו בזממם בעוד מועד,
והאדם החף מפשע לא הוצא להורג – עונשם חמור

יותר ,הם מוצאים להורג כפי שזממו לעשות לאותו
אדם! אם נהרג אדם חף מפשע בגללם ,הם ייענשו
רק במלקות ,ואם ניצל האדם ממוות ,ייענשו העדים
הרשעים בעונש מוות?
מדוע? המהר"ל עונה על כך בספריו ("באר הגולה",
באר שני" .גור אריה" ,דברים יט) ,וזה לשונו" :זהו מסגולת
המחשבה ,וזה כי אין ראוי לפי הסברא שיהיה עד
זומם למיתה ,שהרי אין כאן רק מחשבה בלבד .ומה
שהתורה חייבה את העד זומם מיתה הוא בשביל
שראוי שתהיה המחשבה שהיה רוצה לעשות לאחיו
נהפך אותה המחשבה עליו בעצמו ,והוא היה חושב
להרגו יהיה נהפך עליו ויהיה דינו להיות נהרג".
המהר"ל מבאר ,שהדבר נובע "מסגולת המחשבה".
הסיבה נעוצה באופן פעולתה של המחשבה ,שהיא
איננה נעצרת ,מרגע שהגו אותה ועד שהיא יוצאת
לפועל.
המחשבה היא כוח חזק ,שמוכרח לצאת לפועל.
ומכיוון שהם זממו להרוג ,אזי זה מה שיצא לפועל
עליהם ,אם הזימו אותם לפני שהנאשם הוצא
להורג.
המשך בשבוע הבא...

לרכישת ספרו החדש של הרב יצחק פנגר "פסיפס
– אומנות הזוגיות – כלים מעשיים להצלחה בחיי
הנישואין" חייגו להידברות שופס073-222-12-50 :

אז במה היא שונה מהגבר?
הפעם ננסה להבין את כוחות הנפש הנשית לעומק ,ונלמד במה היא לא
יכולה להשתנות ,וכיצד השוני מהווה את ההשלמה

כדי להבין את השוני בין הגבר לאישה ,עלינו
לחזור ל'הוראות היצרן' ,דהיינו לפסוק שהבאנו
ֹלקיםֹ ,לא טֹוב ֱהיֹות
ֹאמר ה' ֱא ִ
במאמר הקודם" :וַ ּי ֶ
ָהָאדָ ם לְ בַ ּדֹוֶ ,א ֱע ֶׂשה ּלֹו ֵעזֶ ר ּכְ נֶ גְ ּדֹו" .ונתמקד במילים:
"א ֱע ֶׂשה ּלֹו ֵעזֶ ר ּכְ נֶ גְ ּדֹו".
ֶ
"עזֶ ר ּכְ נֶ גְ ּדֹו"  -מי בא לעזור למי? משמעות
ֵ
"עזֶ ר ּכְ נֶ גְ ּדֹו" היא ,שהאשה באה לעזור
המילים ֵ
לבעלה ולא שהוא בא לעזור לה (שהרי לא כתוב
'עזר כנגדה' ,וגם לא 'ועזרו זה לזו').
לפי הפסוק משמע ,שתפקידה ומציאותה של
האשה בעולם הוא לעזור לבעלה .אבל רגע ,צריך
לזכור שהעזרה לבעל אינה מתבטאת דווקא בכך
שהיא מבשלת ,שוטפת את הכלים ,מנקה את הבית,
ומחליפה לילדים .כי את הילדים מגדלים ביחד,
את הבית מנקים ביחד ,את הכלים שוטפים ביחד,
ואם יודעים גם לבשל אז גם מבשלים ביחד .בית
הוא עסק משותף ,ולכן את מטלות הבית מבצעים
במשותף.
אם כן ,במה אשה אמורה לעזור לבעלה?
העזרה העיקרית שאשה מגישה לבעלה היא
בעיצוב האישיות שלו ,מחשבותיו והתנהגותו.

אוהבים את
'הידברות
עונג שבת'?

בדרך כלל הבעל זקוק לליטוש ושדרוג של ההרגלים
וההנהגות שהיו לו בימי רווקותו .במילים אחרות
היא צריכה להעלות אותו דרגה .ניתן לומר שהאשה
היא 'מעצבת ָה ְּפנִ ים' של בעלה.
כעת נשאלת השאלה ,מדוע דווקא האשה תעלה
אותו דרגה ולא הוא יעלה אותה? נתבונן לעומק
ֹאמר
ב'הוראות היצרן' .ביצירת האיש כתוב" :וַ ּי ֶ
מּותנּו" .לעומת זאת
ֹלקים נַ ֲע ֶׂשה ָאדָ ם ּבְ ַצלְ ֵמנּו ּכִ דְ ֵ
ֱא ִ
"א ֱע ֶׂשה ּלֹו ֵעזֶ ר ּכְ נֶ גְ ּדֹו".
ביצירת האשה כתובֶ :
ביצירת האיש נאמר" :נַ ֲע ֶׂשה" ,ביצירת האשה
"א ֱע ֶׂשה" .מהי הלשון הקרובה יותר לבורא,
נאמרֶ :
"א ֱע ֶׂשה" .מכאן
"א ֱע ֶׂשה"? ֲהוֵ י אומרֶ :
"נַ ֲע ֶׂשה" או ֶ
למדו המקובלים שנשמת האשה קרובה יותר לבורא
מנשמת האיש ,ולכן היא עדינה יותר.
עכשיו ,כשמובן לנו מהיכן נובעת עדינותה ,אנו
מבינים שזו גם הסיבה שהיא רגישה יותר ,פגיעה
יותר ,מתרגשת ללא הרף ומדמיינת בלי סוף...
לעומת זאת האיש נברא מרוחק יותר ,ולכן
הוא חזק פיזית ,מחוספס ,לא כל כך פגיע וכמעט
לא בוכה (חוץ מאשר בלילה .)...נתבונן במספר
דוגמאות:
פשעים  -מבחינה דמוגרפית ,מספר הגברים
בעולם כמעט זהה לזה של הנשים ,ובכל זאת כמעט
כל הפשעים החמורים בעולם ,כגון רצח ,שוד,
אלימות קשה וכד' ,מבוצעים על ידי גברים .למה

אחוזי הפשיעה לא מתחלקים ביחס דומה? הסיבה
פשוטה :נשים לא מסוגלות לבצע עבירות ופשעים
כמו הגברים .הגבר עוצמתי ,מחוספס ואגרסיבי
יותר ...האשה לעומתו ,עדינה יותר ולא מסוגלת
להגיע לרמות כאלו.
בתי סוהר  -כמה בתי סוהר לגברים יש במדינתנו,
וכמה לנשים? אמרנו שהיחס בין גברים לנשים הוא
כמעט אחד לאחד .לעומת זאת יש לנו מעל שלושים
מתקני כליאה לגברים ובית סוהר אחד לנשים.
למה לא חצי חצי? ההפרש היחסי שיש בין נתוני
האוכלוסיה לנתוני הכליאה מביא למסקנה ברורה
שכוחות הנפש של האשה עדינים יותר משל האיש.
גידול ילדים  -הורים יקרים ,מניסיון החיים אנו
יודעים שקל יותר לגדל בנות מאשר בנים .הבנות
בדרך כלל עדינות יותר ,זריזות יותר ונימוסיות יותר.
הבת פונה לאמא שלה :אמא ,אפשר לקבל וופלה
בבקשה ?...הבן לעומת זאת ,מטפס לארון המטבח,
לוקח כמה וופלים ,נכנס מתחת לשולחן ...ועטיפות
ריקות של וופלים עפות החוצה ...וכשתשאל אותו:
"מה זה?" ,הוא יענה" :וופל שלי ,אבא שלי ,המכולת
שלי"...
זאת ועוד ,הגבר הוא עוצמתי ומחוספס ,וקשה לו
להשתלט על רצונותיו .אם נשים לב ,המושג 'פרא
אדם' בשפה העברית מופיע רק בלשון זכר ,אין 'פרא
אדם' בלשון נקבה.

גם אתם רוצים לקחת חלק בהפצת העלון? הירשמו עכשיו ,וקבלו עלונים לחלוקה עם שליח עד הבית!
(ההפצה כרוכה בהשתתפות סמלית בעלות ההפקה)

חייגו עכשיו073-2221388 :
עריכה :צוריאל גביזון | עריכה גרפית :שני מויאל | ניהול תוכן :דודו כהן | הפצה ולוגיסטיקה :טליה זכריה ואתי שמיר
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סיפורים מהחיים

חיים ולדר

מתנת בר מצווה

זוג תאומים ,בנים להורים אמידים מתכננים חגיגת בר מצווה מפוארת
כפי שנהוג בשכונתם .ביקור שערכו בארה"ב מספר חדשים לפני כן,
מוביל אותם להחלטה לשנות את התכנית .לאחר עשרים וכמה שנים...
הם מקבלים 'מתנת בר מצווה' מאוחרת ,שמבהירה להם סופית את
ערכה הרב של הקרבתם .סיפור על טוב לב ,ויתור ונתינה

ס

יפורי החל
לפני כשלושים שנה
והסתיים לפני כשמונה שנים ,ובעצם
לא יסתיים עד סוף כל הדורות .מיד תבינו מדוע.
אני חצי מזוג תאומים .גדלנו בבית די אמיד.
אבי הוא איש מלומד ונשוא פנים ממוצא אנגלו-
סכסי ,והוא חינך את ילדיו חינוך מלא תוכן
וערכים .למרות מצבנו הכלכלי המשופר חיינו
בצניעות יחסית לאזור שבו התגוררנו ,הידוע
כאזור מבוסס.
כחודשיים לפני בר המצווה שלנו נסענו
לארצות הברית ,ארץ הולדתו של אבי .זה היה
כמו טיול בר מצווה שארך שבועיים וחצי .היינו
בכל המקומות שרק שמענו עליהם ,בפארקים
הידועים בעולם ,בבית הלבן ,במפלי הניאגרה
ובכל המקומות שרצינו לבקר בהם.
הבסיס שלנו היה בניו יורק .משם יצאנו לכל
הטיולים.
יום אחד ביקש אבי להיפגש עם רב שלמד
אתו בימי בחרותו .משרדו היה ממוקם באמפייר
סטייט בילדינג ,אחד המגדלים הגבוהים בעולם
באותם ימים ,ולמעשה גם היום .בעצם ,איני
בטוח שזה היה משרדו .שם נקבעה הפגישה,
אולי במשרד של חבר משותף.
הצטרפנו לפגישה ,אך מיד כשהגענו לפגישה
ראינו את הרב מתכונן לצאת משם.
כשראה את אבי ,התנצל ואמר כי לא יוכל
לשבת אתנו יותר מחמש דקות ,מאחר שהוא
חייב לטפל בעניין של פיקוח נפש.
עוד לפני שאבי שאל אותו מה העניין ,הוא
התנדב לספר ,אולי משום שהוא חש אי נעימות

מכך שביטל פגישה לאחר שהאנשים הגיעו.
***
הוא סיפר על זוג עולים מברית המועצות,
חוזרים בתשובה ,שבמשך עשר שנים לא היו
להם ילדים .הם נאלצו לעבור טיפולים מסובכים,
ובסופו של דבר לפני כשנה נולד להם בן ראשון.
לפני שבועיים ,כך מספר הרב ,התגלה אצל
הילד גידול ממאיר .הרופאים בדקו ואמרו שאין
לו סיכויים רבים להירפא .הם המליצו על תכנית
טיפול רגילה ,באמרם שגם היא לא תעזור.
כשהלכו ההורים השבורים להתייעץ באופן פרטי,
נאמר להם כי ניתן להציל את בנם באמצעות
טיפול חדשני ויקר ,שעלותו  20,000דולר.
הם החלו לבדוק מה האפשרויות שלהם
והגיעו לעשרת אלפים דולר לכל היותר .כעת
חסרים להם עשרת אלפים דולר להציל את הילד
שלהם" .אני מוכרח לצאת ולהתדפק על דלתות
כמה אנשים ,כי אם רוצים להציל אותו צריכים
להתחיל בטיפול מחר או מחרתיים לכל היותר".
שמענו את הסיפור .הוא נגע ללבנו מאד ,מפני
שהרב תיאר את תלאות העלייה שלהם לארץ
(מדובר בזמן השלטון הקומוניסטי) ,את הדרך
המופלאה שבה גילו את האמונה ,את הקשיים
שהיו להם בהבאת הילד הזה ,וכעת את השבר
הגדול לנוכח מחלתו הקשה.
הרב סיים את סיפורו ,התנצל ויצא מהמשרד.

יצאנו
איתו.
במעלית
אני שואל
את אבי" :אולי
תתרום את הכסף
לניתוח של התינוק הזה?"
אבי אומר" :הוצאנו על הטיול
הזה הרבה כסף .בעוד חודשיים יהיה אירוע
בר המצווה שלכם ,ואז נצטרך להוציא עוד יותר
כסף .איני חושב שאוכל לשלם כעת סכום כזה".
אמרתי לו" :ואם אוותר על חגיגת בר המצווה
שלי ואחגוג בבית?"
אבי הביט בי ושאל" :אתה מבין מה משמעות
הדבר?"
ודאי שהבנתי .באזור שלנו היו משפחות
מבוססות שנהגו לערוך שמחות מושקעות מאד.
למעשה ,הייתה מעין תחרות בין עורכי השמחות
איזו שמחה תהיה יותר מושקעת (במחשבה
שנייה ,מדוע אני כל כך מתאמץ לתאר? האמת
שזה היה בדיוק כמו היום).
אמרתי לו" :אני מוותר על החגיגה ,העיקר
שהילד הזה יינצל".
"אבל אתה צריך לשאול רשות גם את אחיך",
ציין אבי" ,אינך יכול לוותר בשמו".
כבר הגענו למטה ,ניגשתי לאחי והסתודדתי
אתו .הוא הסכים במהירות ,ללא היסוס .גם
ללבו נגע הסיפור .ניגשנו לאבא ואמרנו לו שאנו
מוותרים על חגיגת בר המצווה שלנו ורוצים
שיתרום את הכסף לילד החולה.
הרב כבר התקרב למונית שתיקח אותו משם,
ואז אבי קרא לו והודיע כי אינו צריך לנסוע
לשום מקום .הוא ירשום לו המחאה על סך
 10,000דולר ,והניתוח יוכל להתבצע.
הרב התרגש מאד .חזרנו למשרד בקומה
השבעים ומשהו וישבנו שם שעה ארוכה,

לפני שמפרקים את החבילה...
החשוב בחייכם,
לדבר החשוב
לעזור לדבר
לנו לעזור
תנו לנו
תנו
בחייכם ,משפחה!
מחלקת שלום בית בהידברות – 073-2221310

שבסיומה רשם אבי המחאה והעביר אותה לידי
כזה .מצפוני היה רגוע ,שכן תרמתי סכומים נאים
הרב.
לכמה ארגוני חסד וערכתי את בר המצווה.
***
אבי ,שכבר היה די מבוגר ,ישב במזרח ,וכולנו
חזרנו הביתה .לא התחרטנו לרגע על ההחלטה.
העלינו זיכרונות מבר המצווה המיוחדת שנערכה
סיפרנו לחברינו שנחגוג את בר המצווה בבית
לנו.
וכמובן בשבת בבית הכנסת עם קידוש רגיל.
לפתע נכנס לאולם רב מבוגר ,שמיד זיהינו
בתחילה הם הסתכלו עלינו קצת עקום ,אך
כידידו של אבי ,ואתו איש צעיר שנראה כנכדו.
כשהסברנו שתרמנו את הכסף לילד חולה בארצות
הוא ניגש לשולחן הכבוד ,חיבק את אבי ולאחר
הברית ,איש לא ביקר אותנו על כך .להפך ,ראינו
מכן אמר לי" :הבאתי לך מתנה גדולה יותר מזו
מבטי הערכה רבים.
שהבאתי לך בבר המצווה שלך".
בר המצווה הגיע ,הכנו את המסיבה בחצר הבית
לא הבנתי מה הוא רוצה ממני .מה פתאום
שלנו ,ערכנו שולחנות ,הזמנו משפחה וחברים,
שאקבל מתנה בבר המצווה של בני?
קרובים ומכרים .את האוכל בישלנו בבית .הייתה
הוא נוטל את המיקרופון ,משתיק את התזמורת
זו סעודת בר מצווה שמחה מאד ,גם אם לא
ומבקש לספר סיפור.
מפוארת .גילינו שבתקציב פעוט ניתן לערוך
***
שמחה מכובדת ושאנשים
שוב הוא מספר לנוכחים,
נהנים מאד מאוכל ביתי,
שרק מעטים מהם ידעו,
בעיקר כשניתן לשלב
כל מה שקרה לפני עשרים
נגינה באורגן ואפילו
שנה ,כשאחי ואני ויתרנו
שירה של בני משפחתנו,
על מסיבת בר מצווה
שמצטיינת מאד במוזיקה.
מפוארת לטובת ילד חולה.
המצווה
באמצע בר
הוא גם סיפר שנבחרנו
בס”ד אנו פועלים בסיוע
לא
שכלל
מגיע אורח
לעושי המעשה הטוב של
למניעת התבוללות
הרב
אבי,
של
הוזמן .חברו
אותה שנה על ידי אותו
בקרב בנות ישראל
מניו יורק.
ארגון.
נשמח אם תוכלו לסייע בדיור
מתנה
עם
הגיע
הוא
ואז הוא אמר" :בבר
לתקופות קצרות לשיקום הבנות
דקה וארוכה ,ולאחר
המצווה הבאתי לכם
ארגון הידברות
קבלת הפנים שעשינו לו
כמתנה את התעודה על
‘שבויות’ :המחלקה למניעת התבוללות
מיילkalina@htv.co.il :
מבלי שאיש סביב מבין מי
המעשה הטוב שעשיתם.
נייד052-9551591 :
הוא ,הוא ניגש אל שולחן
בבר המצווה של בנך
טל073-2221333 :
הכבוד וביקש לדבר.
החלטתי להביא את
הוא הציג את עצמו
המעשה עצמו .הנה הוא".
ולאחר מכן סיפר לנוכחים מדוע בר המצווה הזו
הוא הציג את האיש הצעיר שעמד לצדו" :הוא
מתנהלת בבית ולא באולם כמקובל .הוא תיאר
התינוק שהצלתם על ידי אותו ויתור .כבר זמן
בצורה מאד יפה ומחמיאה כיצד ראה אותנו
רב הוא מבקש להודות לכם על חלקכם בהצלתו,
מסתודדים ואיך הדבר הגיע מצדנו ,ללא לחץ מצד
והחלטתי שבר המצווה של בנך יהיה הזמן הטוב
ההורים .לאחר מכן אמר שיש ארגון באמריקה
ביותר לעשות זאת".
העוסק במעשים טובים ,ובכל שנה בוחר בסיפור
איני יכול לתאר מה קרה שם .אחי ואני
שהוא בבחינת "המעשה הטוב של השנה".
בכינו כמו ילדים קטנים .גם אבי האריסטוקרט,
הרב סיפר שהוריו של הילד החליטו לכתוב את
שמעולם לא ראיתיו בוכה ,רעד מבכי .צילומי
הסיפור על שני ילדים מישראל שהחליטו לוותר
הווידאו שראיתי לאחר המסיבה גילו לי שרבים
על מסיבת בר המצווה שלהם לטובת ילד חולה.
מהנוכחים בכו אף הם .לא היה פשוט לראות
לפני שבועיים נבחר המעשה שלנו למעשה הטוב
את התינוק החולה ,שרק היה בדמיון שלך ,עומד
ביותר של אותו ארגון .הוא קרע את המעטפה,
מולך כאיש צעיר ונשוי  -כך הסתבר לנו  -ואב
הוציא תעודה גדולה ממוסגרת עם כיתוב
לשני ילדים .מעבר למתנה ,הייתה כאן העצמה
באנגלית המכריז על אחי ועליי כ"עושי המעשה
למעשה הקטן שעשינו אז .פתאום הבנו את
הטוב של השנה".
משמעותו .פתאום קלטנו מה עשינו ,והיה זה רגע
אני רוצה לומר שקיבלנו הרבה מתנות ,אך
כל כך מפחיד בעוצמתו ,כל כך קשה להבנה ,עד
הייתה זו באמת מתנה מיוחדת .בכלל ,הסיפור
כמה צעד קטן של ילד שעוד לא קיבל עליו עול
הזה גרם לבר המצווה להיות המיוחדת ביותר מכל
תורה ומצוות יכול להציל עולם ומלואו.
אלו שהיו באותה שנה באזור שלנו.
כתבתי שהסיפור הסתיים לפני שמונה שנים,
אך המתנה הגדולה ביותר שקיבלנו היא
אך בעצם לא יסתיים לעולם .כעת אולי תבין
הדברים שאמר הרב לאחר מכן .הוא בישר לכולם
מדוע .אמנם פגשתי את האיש לפני שמונה
שהטיפול הצליח וכי הילד החולה הולך ומבריא.
שנים ,אך המשפחה שהקים ,שבינתיים כבר
קשה לי לחשוב על מתנה גדולה מזו.
גדלה ,והמשפחות שיקימו ילדיו ,הופכים את
עשרים ושתיים שנה מאוחר יותר ,לפני כשמונה
הספור שלנו לסיפור ללא סוף ,כמו המעשה הטוב
שנים ,ערכתי בר מצווה לבני בכורי.
שיימשך עד סוף כל הדורות.
הייתה זו חגיגה גדולה .לא ציפיתי שיוותר
כל ספריו של הסופר הרב חיים ולדר
עליה ,משום שזה לא היה במקום .שלא כמוני,
בהידברות שופס 073-222-1250 -
הוא לא עמד מול סיפור אנושי שהצדיק ויתור

שותפים
יקרים

בס”ד

הזמינו
ערב רוחני

המקובל הרב

המשך מעמוד 2

חילוני או
יהודי? (חלק ב')
בנאומו המפורסם ביקש הרב שך זצ"ל
לעורר את היהודים הרחוקים באמירות
קשות .הוא שאל מיהו יהודי ,ועל מה זהותו
עומדת .כך אמר:
"אם יש קיבוצים שלא יודעים מהו יום
כיפור ,לא יודעים מהי שבת ולא יודעים מה
זה מקווה .מגדלים שפנים וחזירים .יש להם
קשר עם אבא שלהם? ...הם ניתקו עצמם
מכל העבר שלנו ,ומבקשים תורה חדשה.
אם אין שבת ואין יום כיפור ,אז במה הוא
יהודי? ...אומה שאין לה קשר עם אבותיה
מלכתחילה נגזר דינה להיאבד ,והיא לא תקום
ולא תהיה ...ואלו ששומרים את תורת ישראל
הם המנציחים את עם ישראל לעולמים .יש
כאלה שיאמרו שהדברים שאני אומר הם
דברים של פנטיות ,של פרימיטיביות ,אבל
התורה הקדושה אומרת' :כי היא חוכמתכם
ובינתכם לעיני העמים' ,ומעידה שהתורה היא
חכמת היהודים בעיני האומות" ( 26במרץ ,1990
היכל יד אליהו .בעריכה קלה).

כל אחד מאתנו צריך לומר לאחיו שטרם
זכה לשמור מצוות" :לא חילוני אתה ,אלא
יהודי" .נוכיח לו שכל זהותו ניצבת אך ורק
על יהדותו ,ולא על שום גורם אחר מלבדה.
לא כדורגל ולא ספרות יפה ,לא שירה ולא
מאכלים  -הם לא הגורם שאיחד ועודנו מאחד
את בני עמנו לאחר אלפי שנים .הבט והיווכח
שכל האנטישמים אינם יודעים להבחין בין
יהודי נאור ליהודי בור ,בין יהודי בהיר ליהודי
כהה ,ולא במקרה .אפילו הם חשים שהגורם
המשותף לנו חזק יותר ממראה חיצוני או
תרבות יפה ,היא נמצאת בשורשנו :אנו העם
הנבחר ,ושונים מכל עם אחר בעולם.
מחובתנו לעזור לכל יהודי ויהודיה ,להדריך
את אחינו הרחוקים למצוא את הדרך הביתה,
בחזרה אל יהדות אבותינו .כי משימתנו היא
משימה משותפת .לא נשכח לרגע שכולנו
חיים בסירה אחת ושותפים בגורל אחד ,כפי
שאמרו חז"ל" :אינו אומר איש באחיו ,אלא
איש בעוון אחיו  -מלמד שכל ישראל ערבים
זה בזה" (סנהדרין כז ע"ב) .כן יהי רצון שלא
נשכח את תפקידנו הרוחני ,וכל עמנו ישוב
יחד לקיים את התורה בנאמנות כאיש אחד.

לכתבות נוספות של דניאל בלס ,מוזמנים הקוראים
לבקר במדור "תורה ומדע" שבאתר הידברות

בצרי
יצחק
073-222-1240

עם בנם של קדושים חייגו והזמינו ערב מרומם:

ללא

בהשתתפות הרב

עלות

מרדכי לוי

בנושא :מפתחות לחיים

במהלך הערב תיערך תפילה
מיוחדת לישועה והצלחה

סיפורי צדיקים
מאת הרב אברהם אוחיון

ָׁשה ָא ֵמנִ ים
ְשׂ ָכ ָרם ֶׁשל ֲח ִמ ּ
ַדאי ָהיָה
ׁשים ְזהוּ ִבים?! ֲהלֹא ְּבו ַּ
ָלית ַרק ַּב ֲח ִמ ִּ
"מ ּדוּ ַע ָמ ַכ ְר ָּת ֶאת ַה ַּמ ְר ּג ִ
ַ
ָה ַרב יו ֵֹתר!"
ָׁשוְ י ּ
ְׁש ַעת ָצ ֳהרַ יִ ם ַח ָּמה ָהיְ ָתה זֹוָ .הרְ חֹוב ַהּבַ גְ ּדָ דִ י ָהיָ ה
סֹוחרֵ י ָה ַע ִּתיקֹות ֶׁש ָעׂשּו
אֹותּה ָׁש ָעהְׁ .שנֵ י ֲ
ׁשֹומם ּבְ ָ
ֵ
ֶאת ּדַ רְ ּכָ ם ּבָ רְ חֹובָ ,היּו ְמוַ ְּתרִ ים ַעל ּכָ ְך ּבְ ֵח ֶפץ לֵ ב.
ּבְ רַ םּ ,בְ בֵ ָיתּה ֶׁשל ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁש ִה ְתּגֹורְ רָ ה ּבְ ֶמרְ ַחק
אֹותּה ָׁש ָעה ְמכִ ירַ ת ֲח ָפ ִצים יְ ָׁשנִ ים,
ָמהִ ,ה ְת ַקּיְ ָמה ּבְ ָ
ּבִ ְמ ִחירֵ י ְמ ִציָאה ַמ ָּמׁש.
אֹותם ְקרִ יָאה ֶׁשּנִ ְׁש ְמ ָעה ִמ ִּפ ְתחֹו
ַאְך ִהּנֵ הִ ,ה ִּׂשיגָ ה ָ
"מנְ יָ ן! ִמנְ יָ ן! ַקּדִ יׁש!
ֶׁשל ּבֵ ית ַהּכְ נֶ ֶסת ַה ָּסמּוְךִ :
ַקּדִ יׁש!"

ֹאׁשםּ .בְ ֶפ ַתח ּבֵ ית
ּסֹוחרִ ים ִה ְפנּו ֶאת ר ָ
ְׁשנֵ י ַה ֲ
ַהּכְ נֶ ֶסת ָע ַמד ָאדָ ם ּובִ ֵּקׁשּ" :בֹואּוַ ,ה ְׁשלִ ימּו לָ נּו ִמנְ יָ ן!
לֹומר ַקּדִ יׁש!"
רֹוצים ַ
ָאנּו ִ
"מ ְצוָ ה ַהּבָ ָאה לְ יָ דְ ָךַ ,אל ַּת ְח ִמ ֶיצּנָ ה!" ִהרְ ֵהר ֶא ָחד
ִ
ֵמ ֶהם ,וְ כַ ֲעבֹר רֶ גַ ע ָקט ּכְ בָ ר ָע ְמדּו רַ גְ לָ יו ּבְ בֵ ית ַהּכְ נֶ ֶסת.
ּסֹוחר ַה ֵּׁשנִ יֶׁ ,ש ֶה ְעּדִ יף ֶאת ָהרֶ וַ ח ַהּכַ ְס ִּפי
אּולָ ם ַה ֵ
רּוחנִ יִ ,ה ְמ ִׁשיְך ּבְ דַ רְ ּכֹו ֶאל ְמקֹום
ַעל ְּפנֵ י ָהרֶ וַ ח ָה ָ
ַה ְּמכִ ירָ ה...
ּסֹוחר ֶׁש ִה ְׁשלִ ים ִמנְ יָ ן
ֲא ִמירַ ת ַה ַּקּדִ יׁש ִה ְס ַּתּיְ ָמה ,וְ ַה ֵ

יָ ָצא ִמּבֵ ית ַהּכְ נֶ ֶסת ִּומ ֵהר ֶאל ַה ָּמקֹום ָׁשם נֶ ֶערְ כָ ה
ַה ְּמכִ ירָ ה .הּוא ֵה ִחיׁש ֶאת ְצ ָעדָ יוּ ,בְ ִת ְקוָ ה ֶׁשהּוא ֵאינֹו
טֹורֵ ַח לְ ִחּנָ ם.
ַאְך ּבְ ַהּגִ יעֹו לַ ָּמקֹום ,רַ ּבָ ה ָהיְ ָתה ַאכְ זָ בָ תֹוֲ .חבֵ רֹו
ִה ְקּדִ ימּו וְ רָ כַ ׁש ּכִ ְמ ַעט ֶאת ּכָ ל ַה ֲח ָפ ִצים ּבַ ֲעלֵ י ָה ֵערֶ ְך.
נֹותר ּכִ ְמ ַעט
טּוטים ּבְ לּויִ יםֹ ,לא ַ
ִמּלְ בַ ד ּכַ ָּמה ְס ַמרְ ִ
ּכְ לּום...
ּסֹוחר,
טּוטים ַהּלָ לּו'ִ ,הרְ ֵהר ַה ֵ
ֶ'א ְקנֶ ה ֶאת ַה ְּס ַמרְ ִ
הּוא ִׁשּלֵ ם ְּתמּורָ ָתם ּכַ ָּמה ְּפרּוטֹותָ ,צרַ ר ֶאת
אֹותם לְ בֵ יתֹו.
טּוטים ,וְ לָ ַקח ָ
ַה ְּס ַמרְ ִ
ּבְ ַהּגִ יעֹו לְ בֵ יתֹוִ ,מּיֵ ן ֶאת ַהּבַ ּדִ ים ַהיְ ָׁשנִ יםּ ,ולְ ֶפ ַתע
ַאחד ַהּבַ ּדִ ים נָ ָחה לָ ּה ַמרְ ּגָ לִ ית
נִ דְ ַהםּ .בֵ ין ְק ָפלָ יו ֶׁשל ַ
נֹוצ ֶצת...
ְק ַטּנָ ה ַאְך ֶ
סֹוחר ַה ַּתכְ ִׁש ִיטים.
ּסֹוחר ּבַ ַּמרְ ּגָ לִ ית וְ רָ ץ ֶאל ֵ
ָאחז ַה ֵ
ַ
אֹותּה ִמ ָּקרֹוב ֵּומרָ חֹוק,
ַהּלָ ה ִה ְתּבֹונֵ ן ּבַ ַּמרְ ּגָ לִ יתּ ,בָ ַחן ָ
ּסֹוחר ִקּבֵ ל ֶאת
ָאמד ֶאת ָׁשוְ יָ ּה ּבַ ֲח ִמ ִּׁשים זְ הּובִ יםַ .ה ֵ
וְ ַ
סֹוחר ַה ַּתכְ ִׁש ִיטים ֶאת
ֲח ִמ ִּׁשים ַהּזְ הּובִ יםָ ,מ ַסר לְ ֵ
ַה ַּמרְ ּגָ לִ ית ,וְ ָׁשב לְ בֵ יתֹו ,לְ ַס ֵּפר לְ ִא ְׁשּתֹו ַעל ּכָ ל ֶׁש ֵארַ ע.
ּדּוע ָמכַ רְ ָּת ֶאת
"מ ַ
ַאְך רַ ְעיָ תֹו ֶה ְח ִמ ָיצה ָּפנִ יםַ .
ַה ַּמרְ ּגָ לִ ית רַ ק ּבַ ֲח ִמ ִּׁשים זְ הּובִ ים?! ֲהֹלא ּבְ וַ ּדַ אי ָהיָ ה
יֹותר!"
ָׁשוְ יָ ּה רַ ב ֵ
ּסֹוחר ּבְ דִ בְ רֵ י ָה ִא ָּׁשה ,וְ ָעלָ ה ֶאל ּבֵ יתֹו ֶׁשל
ִהרְ ֵהר ַה ֵ
ַה'ּבֶ ן ִאיׁש ַחי' ,לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת ּדַ ְעּתֹו.
ּסֹוחרָ ,ע ַצם
ִה ְק ִׁשיב ַה'ּבֶ ן ִאיׁש ַחי' לְ ִסּפּורֹו ֶׁשל ַה ֵ
ּסֹוחר
רּוח ָקדְ ׁשֹו ִה ְסּבִ יר לַ ֵ
ֶאת ֵעינָ יו ַה ְּקדֹוׁשֹותּ ,ובְ ַ
ֶאת ֵּפ ֶׁשר ָה ִענְ יָ ן.
ָאמנִ ים ַעל ַקּדִ יׁש!
"הּיֹום זָ כִ ָית לַ ֲענֹות ֲח ִמ ָּׁשה ֵ
ַ
ָאמן – ֲע ָׂשרָ ה זְ הּובִ ים!"
ָאמרּוּ ,כִ י ְׂשכַ ר ּכָ ל ֵ
וַ ֲחכָ ֵמינּו ְ
ָאמר.
ַ
ָאמנִ ים ֶׁש ָענִ ָיתִ ,קּבַ לְ ָּת ְׂשכָ רְ ָך
"אם ּכֵ ןַ ,על ֲח ֵמ ֶׁשת ָה ֵ
ִ
ּוׂש ַמח ּבְ ִמ ְק ֲחָך"...
ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ּבְ דִ ְקּדּוק! ׁשּוב לְ בֵ ְיתָךְ ,

חידה בריבוע

מה בפרשה?
הערה :התשובות בכתיב מלא

נס פך השמן
בּוע ֶׁש ָעבָ ר? ִמלְ ֶח ֶמת
ָׁשלֹום יְ לָ דִ ים! זֹוכְ רִ ים ֵאיפֹה ִה ְפ ַס ְקנּו ַּב ָּׁש ַ
ּצּומּה .יְ הּודָ ה ַמנְ ִהיג ֶאת ַעם יִ ְׂשרָ ֵאלּ ,ובְ נִ ִּסים
ּבע ָ
ַה ַּמּכַ ּבִ ים ַּביְ וָ נִ ים ִ
ַאחר ַּפ ַעםׁ ,שֹולֵ ַח
ּגְ דֹולִ ים ַמּכִ ים ַה ַּמּכַ ּבִ ים ּבַ ָצבָ א ַהיְ וָ נִ יַּ .פ ַעם ַ
ַאנְ ִטיֹוכּוס ֶאת ָשֹרֵ י ְצבָ אֹו לְ ִהּלָ ֵחם ּבַ ַמּכַ ּבִ ים ּולְ נַ ּסֹות לְ ָהבִ יס
אֹותםֲ ,אבָ ל ַה ַּמּכַ ּבִ ים אֹורְ בִ ים לָ ֶהם ּבַ ְּמ ָערֹותַּ ,ומ ְפ ִּת ִיעים ֶאת
ָ
חֹוׁש ִׁשים
ַׁשּיָ רֹות ַה ָּצבָ א ַהיְ וָ נִ י ָהַאּדִ ירּ .ובְ כָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ַה ְּמכַ ּבִ ים ְ
רּוחם ְּומ ַחּזֵ ק ֶאת ּבִ ְטחֹונָ ם
ֵמ ַה ָּצבָ א ַהיְ וָ נִ יְ ,מעֹודֵ ד יְ הּודָ ה ֶאת ָ
ּבַ ה'.
בֹותינּו ֲא ֶׁשר ִה ִּצילָ ם ה'
אֹומר לַ ַמ ַּכּבִ ים" :זִ כְ רּו ֶאת ֲא ֵ
יְ הּודָ ה ֵ
רּוׁשלַ יִ ם
ַעל יַ ם סּוף" לְ בַ ּסֹוף ּגֹובְ רִ ים ַה ַּמּכַ ּבִ יםּ ,כֹובְ ִׁשים ֶאת יְ ָ
ְּומ ַט ֲהרִ ים ֶאת ּבֵ ית ַה ִּמ ְקּדָ ׁשַ .אְך ֹלא נִ ְמ ָצא ֶׁש ֶמן ָטהֹור לְ ַהדְ לִ יק
ֶאת ַה ְּמנֹורָ ה ּבְ בֵ ית ַה ִּמ ְקּדָ ׁשֶ .את ּכָ ל ַה ְּׁש ַמּנִ ים ִט ְּמאּו ַהיְ וָ נִ ים,
וְ ֹלא נִ ְמ ָצא ֶׁש ֶמן ָטהֹור ִמּלְ בַ ד ּכַ ד ֶא ָחד ָק ָטןֶ .אּלָ א ֶׁשָאז נַ ֲע ָׂשה נֵ ס
ּגָ דֹול ,וְ אֹותֹו ַה ֶּׁש ֶמןֶׁ ,ש ִהדְ לִ יקּו ּבְ כ"ה ּבְ כִ ְסלֵ וּ ,דָ לַ ק ְׁשמֹונָ ה יָ ִמים!
ַעל ּכֵ ן ָאנּו חֹוגְ גִ ים ֶאת ַחג ַה ֲחנֻ ּכָ ה .לְ הֹודֹות ּולְ ַהּלֵ ל ֶאת ה'ַ ,על
בֹותינּו ּבַ ּיָ ִמים ָה ֵהם ּבַ ּזְ ַמן ַהּזֶ ה.
ַהּנִ ִּסים וְ ַעל ַהּנִ ְפלָ אֹות ֶׁש ָע ָׂשה לַ ֲא ֵ

לרכישת הספר 'הבן איש חי' לילדים
בהידברות שופס חייגו073-222-12-50 :

מאת עוזי קייש

 .1שמחים בחג החנוכה וגומרים
את ההלל בו משום שבו ביום
נשלמה מלאכת ___
וזכר לנס פך השמן.
 .2בחנוכה עולים ___ קרואים לתורה.
 .3בחנוכה אין מתענים ואין מספידים
אלא ___ בפניו.
 .4לביתו של איזה תנא נתחלף חומץ בשמן
בהדלקת הנרות? רבי חנינא בן ___
 .5שיטת בית שמאי בנוגע לנרות חנוכה
היא " ___ והולך".
אם פתרתם נכונה את החידון תקבלו בטור המודגש את התשובה לשאלה :מהו
ההבדל בין גזרות חנוכה לגזרות פורים? שחנוכה נגזרה על ה____ ופורים
נגזרה על הגופות.

רק בריאות
מאת אליהו שכטר

ויוסף הוא
השליט
דווקא כשלא מפסיקים להתגעגע,
סימן שהישועה קרובה מתמיד

שינה? זה עניין
רציני
רבים ממטופלי מתלוננים על הפרעות שינה ,ויש
המבקשים לחסוך בשעות שינה כי יש להם דברים
חשובים יותר בחיים מאשר "לבזבז" את הזמן על
שינה .למעשה ,אנו רואים שכמעט שליש מחייו
נמצא האדם במצב של שינה .מה חשיבות השינה
במה היא תורמת לנו? האם באמת השינה בריאה
או שמא בזבוז זמן מיותר? אתן מספר דוגמאות
לסיבות לחשיבות ההקפדה על שעות השינה:
הפרשת חומרים :השינה מסייעת בהפרשת
חומרים חשובים ,כמו הורמון גדילה המופרש
בזמן שישנים בלילה .לפיכך שינה מספקת חשובה
למתבגרים וכאמור בעיקר בלילה .עובדה זאת
חשובה בעיקר לאור העובדה שרבים מהמתבגרים
מנצלים את שעות הלילה לפעילויות חברתיות
ולעיתים אף לימודיות וממעטים בשינה .לאור
זאת ,יש הממליצים לישון  9 – 7שעות בלילה
למתבגרים.
מערכת חיסונית :המערכת החיסונית מתחזקת
בזמן השינה ,וכך כתב פרופ' שמעון פולק,
המומחה בתחום המערכת החיסונית" :שינה טובה,
או לחילופין חסר בשעות שינה ,יכולים להשפיע
על תפקוד המערכת החיסונית .קיימים מחקרים
המראים שחסך בשינה מחליש תגובות חיסוניות
הגנתיות ולכן יכול לחשוף את הגוף למחלות ,בייחוד
מחלות זיהומיות .שינה טובה ומספקת ,מפחיתה
מתח וכתוצאה מכך ,מפחיתה את כל התוצאות
הפיזיו-פתולוגיות הנובעות ממתח מוגבר.
ניקוי רעלים :במהלך היום מצטברים במוח
רדיקלים חופשיים שהם חומרים רעילים .במהלך
השינה מתרחשים במוח תהליכי ניקוי של הרדיקלים
החופשיים .אם לא ישנים מספיק ,תהליכי ניקוי אלו
אינם מתבצעים ובמוח מצטברים חומרים רעילים
שלאורך זמן גורמים נזקים למוח היכולים להשפיע
אף על הגוף כולו.
סכרת :חוקרים מצאו ששינה של פחות משש
שעות ליליות מגבירה פי  3את הסיכון לפתח סכרת.
חוסר שעות שינה גורם להפרעות בחילוף החומרים
של הסוכר בכמה דרכים ,כגון עליה ברמות של
הורמון הגרלין שתפקידו לעורר את תחושת הרעב
והתיאבון ,ועלייה ברמת הקורטיזול בדם דבר
הגורם לחוסר איזון ביחסים שבין אינסולין וסוכר.
משקל גוף :חוסר שינה גורם להשמנת יתר וקושי
בהרזיה .מחקרים מראים שחוסר שינה יכול להביא
לחוסר איזון הורמונלי והפרעות בחילוף החומרים
בגוף ,עד כדי כך שלעיתים גם במקרים של שמירה
על תזונה היכולה לסייע לירידה במשקל ,חוסר
שינה יפריע לתהליך זה להתרחש.
לאור האמור לעיל ,שינה טובה ואיכותית אינה
רק תחושה של כיף ואיכות חיים כי אם אחד
מיסודות הבריאות הפיזית והנפשית שלנו.
אליהו שכטר הוא אירידיאולוג ומטפל טבעי

יעקב אבינו ,ממאן להתנחם על היעדר בנו
האהוב יוסף .מדוע? הן היהדות מכתיבה אבל
מוגבל בזמן ומחייבת צידוק הדין? ומשיבים חז"ל,
כי כך הם הדברים רק כאשר נשוא הגעגוע  -כבר
אינו בין החיים ש"גזירה על המת שישתכח מן
הלב" .לעומת זאת ,כאשר מרגיש האדם שאינו
מתנחם  -אות וסימן הוא לכך שהנעדר עדיין
חי .ואולם ,אם כך הרי צריכים היינו לומר:
"גזירה על האבלים שישכחו את המת" ,מדוע
נקטו חכמים בלשון" :גזירה על המת" דווקא?
מכאן עולה ההבנה המופלאה לפיה יש בגעגועים
כדי לנסוך חיים בשבוי או בנעדר! הגזירה היא
לגביו ולגבי סיכויי קיומו והצלתו! כך ,סירובו של
יעקב להתנחם ,הוא זה שהזרים ביוסף כוחות
להילחם ולהאמין כל העת שישועתו קרובה!
הקשר התמידי שנוצר בעקבות געגועי יעקב -
הוא גם זה שמנע מיוסף ליפול בפיתוייה של
אשת פוטיפר ,כשיוסף רואה ממש את דמות
דיוקן אביו למולו!
כך מפליא לבאר בעל "העמק דבר" את השם

לאן נעלמה
הסמכות
ההורית?
אפרים ומנשה הם הדוגמה
לילדים שהלכו בעקבות אביהם,
ולא הושפעו מהתרבות שסבבה
אותם .מה הסוד?
במציאות בה הרוחות סוערות והאופנה משנה
פניה השכם והערב ,אנו מוצאים עצמנו עומדים
נבוכים מול המשימה המאתגרת והמחייבת של
חינוך ילדינו ,ולעתים מרגישים חסרי אונים .אין
ספק שמרגע לרגע התפקיד הופך מורכב יותר
ויותר ,ילדינו העומדים בסחף חברתי ואופנתי
גובר והולך מאבדים כיוון ,ואנחנו מוצאים את
עצמנו לא אחת מסתחררים ביחד איתם.
רבים שואלים לאן נעלמו הזמנים בהם די היה
במבט נוקב אחד מצד ההורים כדי להביא את
הילדים לישר קו .השאלה שלי היא קצת אחרת
 להיכן נעלמו המבטים הנוקבים נטולי המללשיכלו לומר הכול מבלי להוציא מילה?
פעם הורים ידעו את מקומם והבינו היטב
שהם הדמות הסמכותית המשפיעה ביותר בחיי
ילדיהם ,היה ברור שלכל ילד יש חברים רבים וזוג
הורים אחד ושהוא ממש לא זקוק לעוד "חבר" או
"חברה" מגודלים ,בטח ובטח לא אלה שהביאו
אותו לעולם.
הקידמה הטכנולוגית הביאה אותנו למצב בו
ישנה הצפה אסטרונומית של ידע חיצוני ומלל
בלתי פוסק ,כשלעומת זאת הלב מסתתר בבונקר
והרגש מנותק ולכן דברינו אינם נשמעים ,וכבר
הורונו חז"ל ש"דברים היוצאים מן הלב נכנסים
אל הלב" .את ילדינו נוכל לחנך אך ורק מתוך איזון

מזווית נשית

מאת הרבנית ימימה מזרחי

שהעניק יוסף לבנו ,מנשה" ,כי נשני אלוקים
את כל עמלי ואת כל בית אבי" .מדוע מודה יוסף
לה' על כך שבית אביו נשכח ממנו ,ועוד מנציח
זאת בשם בנו הבכור?! מפני שנוכח געגועיו
העזים של יעקב ,מצא יוסף עצמו חסר ריכוז
בניהול ענייני הממלכה והרי היה עליו להשתמש
בשיקול דעת ובקור רוח וכיצד יעשה זאת
כשנבטת אליו דמות אביו כל העת?!
הגעגועים לשבויים והנעדרים ,עצם איזכור
שמם בתפילה ,קבלה כלשהי לשחרורם ,מעניקים
להם ,באשר הם ,כוחות תחייה ואמונה! שפתיהם
דובבות עמנו את התפילות עבורם ,ועיניהם
חוזות ,מחלון כלאם ,בדמויותינו ניבטות מעבר
לכתפי הוריהם ,לוחשות להם" :אל תרגזו
בדרך!".
היום השמיני של חג החנוכה ,הוא יום הגעגוע
היהודי ,הגעגוע לכל מה שנחשב "עלי עין" ,מעל
לראות העין ומעל לטבע .התגעגעי לפגוש את
בן זוגך  -ותנסכי גם בו רוח חיים לבא אלייך,
התגעגעי לילדים צדיקים ,לאחייך הרחוקים,
לגאולה השלימה .ב"זאת חנוכה" ניבטות אל
הקב"ה מכל החלונות המוארים ,פנים מבקשות,
מתגעגעות וצמאות ל"א-ל חי" ,לישועה.
כל ספרי הרבנית ימימה מזרחי -
בהידברות שופס! 073-222-1250

העצמה לנשמה
מאת הרבנית חגית אמאייב

רגשי ויישוב הדעת כשאנו משתדלים לשלוט
בדיבורינו ובתגובותינו כשבמקום להיגרר נלמד
להוביל ,במקום להיפגע נתמקד בלהאיר ,במקום
לצעוק נעביר מסר שקט שאינו משתמע לשתי
פנים ,והרי כולנו יודעים ש"דברי חכמים בנחת
נשמעים".
קל מאוד להאשים את המציאות או את החברה
בה אנו חיים ,אומנם בדיוק לשם כך מביאה
בפנינו פרשת השבוע את העובדה ששני בניו של
יוסף הצדיק שנולדו בארץ מצרים ,שטומאתה
עצומה והרוחות הזרות בה נושבות ללא הפסקה,
נשארו בקדושתם על אף "תנאי השטח".
יֹוסף ֶאת ֵׁשם ַהּבְ כֹור ְמנַ ֶּׁשה ּכִ י נַ ַּׁשנִ י
"וַ ּיִ ְקרָ א ֵ
ֹלהים ֶאת ּכָ ל ֲע ָמלִ י וְ ֵאת ּכָ ל ּבֵ ית ָאבִ י .וְ ֵאתֱא ִ
ֹלהים ּבְ ֶארֶ ץֵׁשם ַה ֵּׁשנִ י ָקרָ א ֶא ְפרָ יִ ם ּכִ י ִה ְפרַ נִ י ֱא ִ
ָענְ יִ י"  -המפרשים מלמדים אותנו שהפסוק מעיד
על כך ששני בני יוסף שמרו על מורשת אביהם
וסביהם והיוו אור גדול בתוך האפילה המצרית.
בעבורנו ,משמעות הדברים היא  -שגם אנחנו
יכולים! עלינו להשריש בתוכנו את העובדה
שהקב"ה הוא השותף העיקרי בחיינו ובמשימת
חינוך ילדינו ,ומתפקידנו להכניסו לליבנו ולליבות
ילדינו מתוך ידיעה פשוטה וברורה שניתנת
סייעתא דשמיא גדולה למי שלומד ומתייגע כדי
לשמש דוגמא אישית נאותה ומגדלור שיאיר
את דרכם ואת נשמתם ,אפילו בתוך המציאות
החיצונית החשוכה ביותר.
וכשבשליחותנו הגדולה נשלב ענווה ,למידה
ועבודת מידות הלכה למעשה ,נזכה שיתקיים
בילדינו ובכל יוצאי חלצינו ברכת התורה "יְ ִׂש ְמָך
ֹלהים ּכְ ֶא ְפרַ יִ ם וְ כִ ְמנַ ֶּׁשה" .חנוכה שמח!ֱא ִ
ניתן להשיג את קלפי הטיפול והספר
של הרבנית חגית אמאייב בהידברות שופס.
חייגו073-222-12-50 :
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ערכה לילדים
סיפורים לילדים העוסקים בסוגיות ודילמות
מעולמם של הילדים ,דרך הסיפור הילד לומד
איך לאמץ לעצמו רעיונות ודרכי פעולה שיסייעו
לו להתגבר ולהצליח בכל תחומי החיים.

ערכה לנוער ולמבוגרים
סיפורים לנוער ומבוגרים הכתובים ביד אוהבת,
נכנסים לנימי נפשם של הקוראים ,מספרים את
סיפוריהם המרתקים ומשאירים בידי הקורא
תובנות רבות לחיים.

רבי המכר של היועץ החינוכי
והסופר המוערך

חיים ולדר

שכבשו את ליבם של אלפי ילדים
ומבוגרים בארץ ובעולם !
לפרטים והזמנות חייגו073-222-12-50 :
shops.hidabroot.org

בס”ד

בימים ההם?!

אל תפספסו >>
סיפורים אישיים
מרתקים על אנשים
שעשו שינוי בחייהם

בזמן הזה!

אברהם סיני

גר צדק קצין חיזבאללה

ליאור שטרן

אומן לחימה ‘ -קונג פו’

חנן לדרמן

קומיקאי ושחקן

יהודה פרץ

הכומר שהתגייר

זו ההזדמנות שלך להאדיר
את אור החנוכה בביתך!

הזמן לביתך חוג בית עם רבני הידברות

נופש נשים חלומי
לנפוש עם הידברות

לון הספא המפואר חוף גיא
מ
בואי

ב

בהשתתפות:
ו הרב

מאיר שוורץ

הרב אבנר קוואס
ו הזמרת אילנה עדני בליווי להקת ‘מחול משולש’
ו מופע חדש עם ‘היהודיות’
אמנים ומרצים נוספים
מיטב הרצאות

ערבי שירה

תוכניות

הופעות

סדנאות

ארוחות גורמה

בריכה/חדר כושר

מועדון בריאות מפואר
"רומי ספא"

רביעי

הרב עמנואל מזרחי ,הרב אליהו עמר ,הרב שי עמר ,הרב ראובן זכאים
הרב יצחק גבאי ,הרב יגאל כהן ,הרב מרדכי לוי ,רפאל יוכפז ,מרדכי חזיזה

חייגו073-222-1-290 :

הערב ללא עלות!

1ש/ני16-1-8
ח'-כ' טבת
י

כי את חייבת את זה לעצמך!

הבטיחי
מקומך

מספר החדרים מוגבל

073-2221270

